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Frågor och svar till upphandling av flyttbar sportstuga 

 
1. Voiko toimittaja tarjota kohteen omilla suunnitelmillaan, siten että tilat ja tilakoot pysyvät 

lähes samoina? Sallitaanko esim. maksimissaan 10 % muutos kokonaispinta-alaan?  
Svar: Vi kan inte acceptera anbud som inte uppfyller anbudsförfrågan. Sportstugan är en del 
av en större helhet och därför ska den arkitektoniska utformningen vara exakt som på 
ritningarna. 
 

2. Pyydätte siirtokelpoista rakennusta; mutta arkkitehdin piirustuksen mitoitus ei ole 
siirtokelpoiselle moduulille optimaalinen; voidaanko rakennuksen muotoa muuttaa 
kapeammaksi+pidemmäksi, jotta se voitaisiin toteuttaa vähemmällä moduulimäärällä?  
Svar: Vi kan inte acceptera anbud som inte uppfyller anbudsförfrågan. Sportstugan är en del 
av en större helhet och därför ska den arkitektoniska utformningen vara exakt som på 
ritningarna. 
 

3. Voidaanko kohde tarjota aidosti siirtokelpoisena eli perustuksineen? Jolloin 
moduulin/moduulien asennus tilaajan sorepedin päälle.  
Svar: För att tillåta en offert som inkluderar husgrunden borde vi göra en helt ny upphandling 
som tillåter att grunden ingår, svaret är med andra ord nej. 
 

4. Flyttbar? Är detta något som skillt bör tänkas på vi konstuktionsplaneringen/infästning till 
grund, el, vvs m.m svara gärna lite hur ni tänker den skall flyttas, arkitekten har ju i alla fall 
inte planerat byggnaden så att den skall byggas delbar utan större ingrepp med tanke på 
fasadbilder och planlösning.  
Svar: Leverantören får själv föreslå en anslutning till grunden men som det står i 
anbudsförfrågan så levereras modulen (eller modulerna) på en färdig grund. Det vanligaste 
sättet är nog med dubbla syllar varav en fästs i grunden och den andra på byggnaden. 
Nedersta liggande panelen kan vid behov monteras i efterhand när infästningen är gjord. 
 

5. En del av ytmaterialen framkommer ju i byggnadens tekniska egenskaper dokumentet men 
finns det rums kort? och inner/ytterdörr/fönster förteckningar där det framkommer 
modeller?  
Svar: Huvudplaneraren har gjort upp rumskort, dörr och fönsterförteckningar som kommer 
att publiceras på hemsidan 23.2.2023. 
 

6. Det står material enligt innertaksplan, någon sådan finns ju inte tillgänglig vad jag sett, detta 
framgår kanske på rumskorten? Bl.a för det nersänkta taket finns inga materialval nämnda.  
Svar: Huvudplaneraren har gjort upp rumskort som beskriver detta och kommer att 
publiceras på hemsidan den 23.2.2023. 
 

7. Takbryggor och genomföringar finns inte på arkitektbilderna, är då detta något som är oklart 
och bestäms enligt den valda entreprenörens vvs planering?  
Svar: Enligt vår preliminära planering kommer inga genomföringar eller apparatur som kräver 
underhåll att placeras på taket, vilket gör att vi inte behöver några takbryggor. 
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8. Räckena på utetrappor och ramper, ska de faktist vara så glesa som på arkitektbilderna? 

Finns det skilld modell nr. eller detaljbild på dessa, enda som framkom var RST.  
Svar: Eftersom fallhöjden är under 700mm behövs endast räcke enligt arkitektritningen. 
 

9. I tekniska egenskaper står "byggnaden skall vara flyttbar". Kan ni definiera flyttbar? Flyttbar i 
ett stycke?  
Svar: Byggnaden behöver inte vara i ett stycke. Enligt ritningen kan den delas i tre moduler 
som monteras ihop på byggplatsen. Skarven öppnas vid en framtida flytt. 


